
 RINGERIKE KOMMUNE
 Helse- og omsorgstjenesten
 Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester 

Adresse: Ringerike kommune, Tildelingskontoret, Postboks 123 Sentrum, 3502 
Hønefoss Telefon: 409 00 139 

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester 
Ringerike Kommune 

 (unntatt offentlighet; jmf Off.l.§13) 
Opplysning om søker 
Navn: 

Adresse: 

Fødselsnummer (11 siffer) Tlf/mobil 

Hovedpårørende/ slektskap Tlf/mobil 

Foresatt 1 (Dersom søker er under 18 år) Foresatt 2 (Dersom søker er under 18 år) 

Fastlege: Tlf : Siste time fastlege: 

Til informasjon: Etter at søknaden er mottatt, vil en saksbehandler bli tildelt saken. 
Dette vil normalt ta 1 uke. Saksbehandler kan kontaktes ved behov for veiledning. 

Tjeneste det søkes om: 
Hjemmetjenester Sett kryss 
Hjemmesykepleie 
Psykisk helsetjeneste 
Praktisk bistand 
(hjemmehjelp, opplæring, Brukerstyrt personlig assistent) 
Trygghetsalarm  
Matombringing 
Institusjon 
Dagopphold i institusjon 
Avlastning    
(ved tyngende omsorgsarbeid for pårørende) 
Tidsbegrenset opphold     
(for opptrening eller i f m sykdom) 
Langtidsopphold 
Annet 
Støttekontakt 
Miljøarbeider 
Omsorgsstønad 
Avlastning utenfor institusjon 
Dagtilbud /dagsenter 
Hverdagsrehabilitering 
Bolig 
Tilrettelagt bolig med bemanning 
Tilrettelagt bolig uten bemanning 



 RINGERIKE KOMMUNE
 Helse- og omsorgstjenesten
 Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester 

Begrunnelse for søknad 

Begrunnelsen er skrevet av: 

Må fylles ut ved søknad om omsorgsstøndad: 
Navn på omsorgsmottaker: Fødselsnr. (11 siffer) 

Er det søkt på 
hjelpestønad 

Ja Når? Nei Hvis nei, vennligst søk først 

Oppdaterte legeopplysninger skal foreligge sammen med søknaden. 

Søknadsskjema skal sendes med post eller leveres på Servicetorget. 

Mail med personopplysninger vil bli besvart per post. 

Fullmakt 
Jeg gir med dette Tildelingskontoret fullmakt til å innhente de nødvendige opplysninger 
for behandling av min søknad. Opplysningene skal være saklig begrunnet og ikke omfatte 
flere opplysninger enn det som er nødvendig for formålet. Opplysninger fra fastlege vil 
som hovedregel alltid innhentes. 

Dato og sted.  Søkers/fullmektigs underskrift 

……………………………………………………………………………… 

Søknaden skal underskrives av søker. Om søker har fullmektig/verge, må 
Tildelingskontoret ha skriftlig attestert bekreftelse på hvem som innehar vervet. 
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